
Convocare  
Consiliul de Administra]ie 

al Raiffeisen Bank S.A. convoac` 
Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor [i 

Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor 
la data de 30 aprilie 2007, ora 14:00, respectiv ora 15:00, la sediul Administra]iei Centrale din Bucure[ti,

Pia]a Charles de Gaulle nr.15, sector 1

Ordinea de zi a Adun`rii Generale Extraordinare a Ac]ionarilor este 
urm`toarea :
1.	 Adoptarea	sistemului	dualist	de	administrare	a	Raiffeisen	Bank	S.A.
2.	 	Aprobarea	 modific`rii	 [i	 complet`rii	 Actului	 Constitutiv	 al	 Raiffeisen	 Bank	 S.A.	

urmare	 a	 adopt`rii	 sistemului	 dualist	 de	 administrare,	 conform	 propunerilor	
cuprinse	\n	Anexa	la	Convocare.	

3	 	Desemnarea	persoanelor	care	vor	proceda	la	semnarea	noului	Act	Constitutiv	al		
Raiffeisen	Bank	S.A.	[i	la	\mputernicirea	persoanelor	care	vor	efectua	formalit`]ile	
legale	 ce	 se	 impun	 \n	 vederea	 \ndeplinirii	 condi]iilor	de	publicitate	a	hot`rårilor	
adoptate	de	adun`rile	generale	din	data	de	30	aprilie	2007	[i/sau	02	mai	2007.

Ordinea de zi a Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor este urm`toarea :
1.	 	Raportul	 anual	 al	 Consiliului	 de	 Administra]ie,	 prezentarea	 situa]iilor	 financiare	

individuale	ale	b`ncii	aferente	exerci]iului	 financiar	al	anului	2006,	 \ntocmite	 \n	
conformitate	cu	standardele	locale	de	contabilitate.

2.	 	Raportul	 Auditorului	 Financiar	 asupra	 situa]iilor	 financiare	 individuale	 ale	
b`ncii	aferente	exerci]iului	financiar	al	anului	2006,	\ntocmite	\n	conformitate	cu	
standardele	locale	de	contabilitate.

3.	 	Analiza	[i	aprobarea	realiz`rii	Planului	de	 Investi]ii	al	b`ncii	aferent	exerci]iului	
financiar	al	anului	2006.

4.	 	Aprobarea	situa]iilor	financiare	individuale	ale	b`ncii	\ntocmite	\n	conformitate	cu	
standardele	locale	de	contabilitate	[i	desc`rcarea	de	gestiune	a	administratorilor	
pentru	exerci]iul	financiar	al	anului	2006.

5.	 	Analiza	[i	aprobarea	Bugetului	de	Venituri	[i	Cheltuieli	al	b`ncii	aferent	exerci]iului	
financiar	al	anului	2007.

6.	 	Analiza	[i	aprobarea	Planului	de	Investi]ii	al	b`ncii	aferent	exerci]iului	financiar	al	
anului	2007.

7.	 	Aprobarea	 \ncet`rii	mandatului	 membrilor	 Consiliului	 de	 Administra]ie	 al	
Raiffeisen	Bank	S.A.,	ca	efect	al	 trecerii	 la	noua	 form`	de	administrare	a	b`ncii	
prin	adoptarea	sistemului	dualist	de	administrare.

8.	 	Alegerea	membrilor	Consiliului	de	Supraveghere	al	Raiffeisen	Bank	S.A.	
9.	 	Stabilirea	remunera]iei	membrilor	Consiliului	de	Supraveghere	al	Raiffeisen	Bank	

S.A.	pentru	exerci]iul	financiar	\n	curs,	aprobarea	principiilor	[i	limitelor	generale	
cu	 privire	 la	 remunera]ia	 suplimentar`	 acordat`	 acestora	 precum	 [i	 aprobarea	
principiilor	 [i	 limitelor	 generale	 cu	 privire	 la	 remunera]ia	 acordat`	 membrilor	
Directoratului,	 \n	 conformitate	 cu	 prevederile	 art.	 11.2.4	 din	 propunerile	 de	
completare	[i	modificare	a	Actului	Constitutiv	cuprinse	\n	Anexa	la	Convocare.	

10.		Numirea	Auditorului	Financiar	al	Raiffeisen	Bank	S.A.	[i	stabilirea	duratei	minime	
a	contractului	de	audit	financiar.

11.		Desemnarea	 persoanelor	 care	 vor	 asigura	 continuitatea	 \n	 activitatea	 de	
administrare	 a	 Raiffeisen	 Bank	 S.A.	 [i	 reprezentarea	 acesteia	 \n	 rela]iile	 cu	
ter]ii	pân`	 la	 \nregistrarea	noilor	 structuri	de	administrare	 la	Oficiul	Na]ional	al	
Registrului	Comer]ului.

În	 situa]ia	 \n	 care	 oricare	 dintre	 adun`rile	 generale	 convocate	 nu	 se	 poate	 \ntruni	
datorit`	nerealiz`rii	majorit`]ii	cerute	de	lege	[i	de	Actul	Constitutiv	al	Raiffeisen	Bank	
S.A.,	aceasta/acestea	se	reconvoac`	\n	data	de	2	mai	2007,	la	aceea[i/acelea[i	ore,	
\n	acela[i	loc	[i	cu	aceea[i	ordine	de	zi.

Convocarea	 adun`rilor	 generale,	 situa]iile	 financiare	 individuale	 \ncheiate	 pentru	
exerci]iul	 financiar	 al	 anului	 2006	 [i	 Raportul	 anual	 al	 Consiliului	 de	 Administra]ie	
aferent	exerci]iului	financiar	al	anului	2006	sunt	puse	la	dispozi]ia	ac]ionarilor	la	sediul	
Administra]iei	 Centrale	 a	 Raiffeisen	 Bank	 S.A.,	 Direc]ia	 Secretariat	 General,	 Pia]a	
Charles	de	Gaulle	nr.15,	sector	1	[i	pe	pagina	de	internet	a	b`ncii	 la	adresa	www.
raiffeisen.ro,	sec]iunea	«	Ac]ionari	»,	începând	cu	data	de	28	martie	2007.

Lista	preliminar`	cuprinzând	informa]ii	cu	privire	la	numele,	localitatea	de	domiciliu	[i	
calificarea	profesional`	a	persoanelor	propuse	pentru	func]ia	de	membru	al	Consiliului	
de	Supraveghere	este	pus`	la	dispozi]ia	ac]ionarilor	la	sediul	Administra]iei	Centrale	
a	Raiffeisen	Bank	S.A.,	Direc]ia	Secretariat	General,	 Pia]a	Charles	de	Gaulle	nr.15,	
sector	1	\ncepând	cu	data	de	28	martie	2007.

Documentele	aferente	subiectelor	incluse	pe	ordinea	de	zi	a	adun`rilor	generale,	altele	
decât	cele	anteprecizate,	precum	[i	Lista	final`	cuprinzând	informa]ii	cu	privire	la	numele,	
localitatea	de	domiciliu	[i	calificarea	profesional`	a	persoanelor	propuse	pentru	func]ia	
de	membru	al	Consiliului	de	Supraveghere	vor	fi	puse	la	dispozitia	ac]ionarilor,	la	sediul	
Administra]iei	Centrale	a	Raiffeisen	Bank	S.A.,	Direc]ia	Secretariat	General,	din	Bucure[ti,	
Pia]a	Charles	de	Gaulle	nr.15,	sector	1,	începând	cu	data	de	16	aprilie	2007.

Data	 de	 referin]`	 pentru	 ac]ionarii	 îndrept`]i]i	 s`	 participe	 [i	 s`	 voteze	 \n	 cadrul	
adun`rilor	generale	este	13	aprilie	2007.

Potrivit	prevederilor	Actului	Constitutiv	al	b`ncii,	ac]ionarii	pot	fi	reprezenta]i	\n	adun`rile	
generale	prin	al]i	ac]ionari	sau	persoane	cu	deplin`	capacitate	de	exerci]iu	care	nu	au	
calitatea	de	ac]ionari,	pe	baza	unei	procuri	speciale,	cu	respectarea	prevederilor	Legii	
privind	societ`]ile	comerciale	nr.	31/1990	republicat`.	Formularul	de	procur`	special`	
este	pus	la	dispozi]ia	ac]ionarilor	la	sediul	Administra]iei	Centrale,	Direc]ia	Secretariat	
General,	din	Bucure[ti,	Pia]a	Charles	de	Gaulle	nr.15,	sector	1	[i	pe	pagina	de	internet	
a	b`ncii,	 la	adresa	www.raiffeisen.ro,	sec]iunea	«	Ac]ionari	»,	 \ncepând	cu	data	de	
28	martie	2007.	Procurile	speciale,	completate	[i	semnate,	vor	fi	depuse	\n	original	la	
sediul	Administra]iei	Centrale	a	b`ncii,	Direc]ia	Secretariat	General,	pân`	la	data	de	
27	aprilie	2007,	inclusiv.

Consiliul de Administra]ie al Raiffeisen Bank S.A.

Pre[edinte
Steven Cornelis van Groningen

ANEX~

Propuneri de modificare [i completare a 
Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A.

1.	 Articolul	2.2	se	va	modifica	[i	va	avea	urm`torul	con]inut:
“2.2	 	Adunarea	Generală	a	Acţionarilor	 va	decide	asupra	 statutului	 viitor	 de	 societate	

deschisă	al	Băncii,	 în	conformitate	cu	 legislaţia	aplicabilă.	Cu	excep]ia	cazului	 în	
care	 legea	prevede	 \n	mod	expres	contrariul,	Directoratul	 (astfel	cum	este	definit	

mai	jos)	va	decide	în	legatură	cu	listarea/delistarea	acţiunilor	Băncii	la/de	la	Bursa	
de	Valori	Bucureşti	sau	de	pe	orice	altă	piaţă	de	capital	organizată,	naţională	sau	
internaţională.”

2.	 Articolul	4	“(Sediul	b`ncii)”	se	va	modifica	[i	va	avea	urm`torul	con]inut:
	 “4.1	 	Sediul	Băncii	 se	află	 în	Bucure[ti,	Pia]a	Charles	de	Gaulle	nr.15,	etajele	4,	5,	6,	

7	 [i	 8,	 sector	1.	 Sediul	 Băncii	 poate	 fi	 schimbat	 în	 orice	alt	 loc	din	 România,	 în	
conformitate	 cu	 hotărârea	 Directoratului	 catre	 care	 a	 fost	 delegat`	 o	 astfel	 de	
competenţă	 în	 conformitate	 cu	 dispoziţiile	 art.	 114	 din	 Legea	 nr.	 31/1990,	
republicată	 \n	 Monitorul	 Oficial	 nr.	1066/17.11.2004	 [i	 ulterior	 modificat`	 [i	
completat`	(denumit`	\n	continuare	“Legea	31”).

	 4.2	 	Banca	işi	desfăşoară	activitatea	prin	unit`]i	teritoriale	(sedii	secundare)	deschise	în	
ţară	şi	în	străinătate.	Banca	poate	înfiinţa/desfiin]a/modifica/reorganiza	astfel	de	
unit`]i	 teritoriale	 (sedii	 secundare)	 \n	baza	hotărârii	Directoratului	 (care	 va	 fi	de	
asemenea	competent	s`	decid`	cu	privire	la	tipul	acestor	unit`]i	teritoriale).”

3.	 Articolul	8.2	se	va	modifica	[i	va	avea	urm`torul	con]inut:
	 “8.2	 	Evidenţa	acţiunilor	şi	a	deţinătorilor	acestora	va	fi	ţinută	la	Bancă	sau	la	un	registru	

independent	 privat	 al	 acţionarilor.	 Directoratul	 Băncii	 este	 îndreptăţit	 să	 decidă	
asupra	acestui	fapt,	inclusiv	să	nominalizeze	registrul	independent	privat,	dup`	caz.	

“
4.	 Articolul	9	(“Transferul	acţiunilor”)	se	va	modifica	[i	va	avea	urm`torul	con]inut:
	 	“Acţiunile	Băncii	se	vor	transfera	liber	\ntre	acţionarii	Băncii	sau	c`tre	alte	persoane	fizice	

sau	juridice	conform	legii.”
5.	 	Articolul	10	(“Majorarea	şi	reducerea	capitalului	social“)	se	va	modifica	[i	va	avea	

urm`torul	con]inut:
	 “10.1	 	Capitalul	 social	 poate	 fi	 majorat	 în	 conformitate	 cu	 hotărârea	 Directoratului	 în	

sarcina	 căruia	 a	 fost	 delegată	 o	 astfel	 de	 competenţă	 conform	 dispoziţiilor	 art.	
114	din	Legea	31/1990,	cu	excepţia	cazului	în	care	majorarea	capitalului	social	
are	 loc	prin	mărirea	valorii	nominale	a	acţiunilor	 (cu	condi]ia	sa	nu	 fie	efectuat`	
prin	incorporarea	rezervelor,	a	beneficiilor	[i	a	primelor	de	emisiune),	caz	în	care	
hotărârea	privind	aprobarea	majorării	capitalului	social	va	fi	 luată	de	Adunarea	
Generală	Extraordinară	a	Acţionarilor,	cu	unanimitate.

	 10.2	 	La	fiecare	majorare	a	capitalului,	oricare	dintre	Acţionari	va	avea	dreptul	să	opteze	
pentru	 subscrierea	 de	 noi	 acţiuni	 propor]ional	 cu	 numărul	 acţiunilor	 pe	 care	 le	
posedă	 în	 acel	 moment,	 \n	 conformitate	 cu	 următoarea	 procedură,	 cu	 excepţia	
cazului	în	care	Adunarea	Generală	Extraordinară	a	Acţionarilor	ar	adopta	o	altă	
procedură	în	conformitate	cu	legea	română:

	 	 (a)	 	Toţi	Acţionarii	vor	avea	la	dispoziţie	o	lun`	de	la	data	publicării	hotărârii	
Directoratului	 în	 conformitate	 cu	 dispoziţiile	 art.	 16.9	 de	mai	 jos,	 de	 a	
accepta	 subscrierea	 de	 noi	 acţiuni,	 proporţional	 cu	 participarea	 la	
capitalul	social	din	acel	moment.

	 	 (b)	 	După	 expirarea	 perioadei	 men]ionate	 mai	 sus,	 toate	 acţiunile	 rămase	
nesubscrise	 vor	 fi	 oferite	 spre	 subscriere	 ter]ilor	 sau	 vor	 fi	 anulate,	 \n	
conformitate	cu	hot`rârea	Directoratului.

	 10.3	 	Directoratul	 va	asigura	 \ndeplinirea	 formalităţilor	prevăzute	de	 legea	 română	cu	
privire	la	înregistrarea	corespunzătoare	a	majorării	capitalului	social.

	 10.4	 	Capitalul	social	al	Băncii	va	putea	fi	redus	în	conformitate	cu	prevederile	exprese	
ale	Legii	31.	Publicarea	hotărârii	AGA	reprezintă	data	de	la	care	începe	să	curgă	
termenul	de	2	luni	în	care	creditorii	Băncii	pot	contesta	reducerea	capitalului	social	
conform	dispoziţiilor	Legii	31.”	

6.	 	Articolul	 11.	 “(Competen]e	 [i	 atribu]ii)”	 se	 va	 modifica	 [i	 va	 avea	 urm`torul	
con]inut:

	 “11.1	 	Adunarea	generală	a	acţionarilor	(denumit`	\n	continuare	<AGA>	sau	Adunarea	
Generala	a	Ac]ionarilor>)	este	autoritatea	supremă	a	Băncii.	Adunarea	Generală	
a	Acţionarilor	poate	fi	Ordinară	sau	Extraordinară.

	 11.2	 	Adunarea	 Generală	 Ordinară	 a	 Acţionarilor	 va	 avea	 următoarele	 competenţe,	
precum	 şi	 orice	 alte	 competenţe	 acordate	 prin	 lege	 sau	 prin	 prezentul	 Act	
Constitutiv:

	 	 11.2.1	 	să	discute,	să	aprobe	sau	să	modifice	situatiile	financiare	anuale	ale	Băncii,	
după	analiza	 raportului	Directoratului	 [i	al	Consiliului	de	Supraveghere,	
precum	[i	a	raportului	 şi	a	opiniei	auditorului	 financiar	şi	 să	stabilească	
dividendele,	dacă	este	cazul;

	 	 11.2.2	 	să	aleagă	membrii	Consiliului	de	Supraveghere	[i	auditorul	financiar;	
	 	 11.2.3	 	să	 revoce	 membrii	 Consiliului	 de	 Supraveghere	 [i	 auditorul	 financiar	

oricând	va	considera	necesar;
	 	 11.2.4	 	să	stabilească	remuneraţia	membrilor	Consiliului	de	Supraveghere,	precum	

[i	principiile	[i	 limitele	generale	cu	privire	la	remunera]ia	suplimentar`	a	
membrilor	 Consiliului	 de	 Supraveghere,	 precum	 [i	 principiile	 [i	 limitele	
generale	cu	privire	la	remunera]ia	membrilor	Directoratului.

	 	 11.2.5	 	să	se	pronunţe	asupra	gestiunii	membrilor	Directoratului,	să	îi	descarce	de	
gestiune	şi	să	îi	acţioneze	în	justiţie,	dacă	consideră	necesar;

	 	 11.2.6	 	să	stabilească	bugetul	de	venituri	şi	cheltuieli	şi	planul	de	afaceri	pentru	
următorul	an	fiscal.	

	 11.3	 	Adunarea	Generală	Extraordinară	a	Acţionarilor	 va	 fi	 competent`	 să	decidă	 cu	
privire	la	următoarele	aspecte,	precum	şi	orice	alte	competenţe	acordate	prin	lege	
sau	prin	prezentul	Act	Constitutiv:

	 	 11.3.1	 schimbarea	formei	juridice	a	Băncii;
	 	 11.3.2	 fuziunea	Băncii	cu	alte	societăţi;
	 	 11.3.3	 dizolvarea	sau	divizarea	Băncii;
	 	 11.3.4	 	emisiunea	de	obligaţiuni	 sau	conversia	unor	astfel	de	obligaţiuni	dintr-o	

categorie	în	alta	sau	în	acţiuni;
	 	 11.3.5	 conversia	ac]iunilor	dintr-o	categorie	\n	alta;
	 	 11.3.6	 	conversia	 ac]iunilor	 nominative	 \n	 ac]iuni	 la	 purt`tor	 [i	 a	 ac]iunilor	 la	

purt`tor	\n	ac]iuni	nominative
	 	 11.3.7	 orice	modificare	a	Actului	Constitutiv	al	Băncii.”
7.	 Articolul	12.2	se	va	modifica	[i	va	avea	urm`torul	con]inut:
	 “12.2	 	Adunarea	Generală	Extraordinară	a	Acţionarilor	 se	va	 întruni	ori	de	câte	ori	 va	

fi	necesar.	Membrii	Directoratului	 sunt	obligaţi	 să	convoace	Adunarea	Generală	
Extraordinară	 a	Acţionarilor	 în	 cazul	 în	 care	 constată	 pierderea	 a	 jumătate	 din	
capitalul	social.”

8.	 Articolul	12.3	se	va	modifica	[i	va	avea	urm`torul	con]inut:
	 “12.3	 Adunarea	Generală	a	Acţionarilor	va	fi	convocată	de	către	Directorat.”
9.	 	Articolul	13	“(Organizarea	Adunării	Generale	a	Acţionarilor)”	se	va	modifica	[i	va	

avea	urm`torul	con]inut:
	 “13.1	 Condiţii	de	cvorum.	
	 	 	Adunările	 Ordinare.	 La	 prima	 convocare,	 Adunarea	 Generală	 Ordinară	 a	

Acţionarilor	 va	 fi	 legal	 constituită	 dacă	 este	 prezent	 sau	 reprezentat	 cel	 puţin	
jumătate	 din	 capitalul	 social.	 În	 cazul	 în	 care	 cvorumul	 nu	 este	 întrunit	 la	 prima	
convocare,	 cea	 de-a	 doua	 şi	 la	 următoarele	 convocări,	 Adunarea	 Generală	
Ordinară	 a	 Acţionarilor	 va	 fi	 considerată	 valabil	 constituită	 indiferent	 care	 este	
partea	de	capital	prezentă	sau	reprezentată.

	 	 �Adunările	Extraordinare.	La	prima	convocare,	Adunarea	Generală	Extraordinară	
a	Acţionarilor	 va	 fi	 legal	 constituită	 dacă	 este	 prezent	 sau	 reprezentat	 cel	 puţin	
jum`tate	 din	 capitalul	 social.	 În	 cazul	 în	 care	 cvorumul	 nu	 este	 întrunit	 la	 prima	
convocare,	 cea	de-a	doua	Adunare	Generală	Extraordinară	a	Acţionarilor	 va	 fi	
considerată	valabil	constituită	dacă	este	prezent	sau	reprezentat	cel	puţin	o	cincime	
din	capitalul	social.

	 13.2	 	Acţionarii	pot	 fi	 reprezentaţi	 în	Adunarea	Generală	a	Acţionarilor	de	către	orice	
persoană,	indiferent	dacă	aceasta	are	sau	nu	calitatea	de	Acţionar	al	Băncii,	prin	
procură	specială	ce	va	fi	depus`	\n	original	la	sediul	B`ncii	cu	48	de	ore	\nainte	de	
adunare.

	 13.3	 	Şedinţa	 Adunării	 Generale	 a	 Acţionarilor	 va	 fi	 prezidată	 de	 Preşedintele	
Directoratului	 sau,	 în	 absenţa	 lui,	 de	 către	 Prim	 Vice-Pre[edinte	 sau,	 \n	 absen]a	
lui,	de	c`tre	oricare	dintre	Vice-Preşedintii	desemna]i	anterior	de	către	Directorat.	
Adunarea	Generală	a	Acţionarilor	 va	numi	dintre	Acţionarii	Băncii	 unul	 sau	mai	
mulţi	secretari	care	vor	verifica	lista	de	prezenţă	a	Acţionarilor,	specificând	capitalul	
social	reprezentat	de	fiecare,	precum	şi	îndeplinirea	tuturor	formalităţilor	cerute	de	
lege	 şi	de	prezentul	Act	Constitutiv	pentru	 ţinerea	adunării.	Unul	dintre	 secretari	
va	 redacta	 procesul-verbal	 al	 şedin]ei.	 Preşedintele	 va	 numi	 dintre	 angajaţii	
Băncii	unul	sau	mai	mulţi	secretari	tehnici	care	vor	asista	secretarii	 în	îndeplinirea	
atribuţiilor	acestora	referitoare	la	şedintele	Adunării	Generale	a	Acţionarilor.	După	
constatarea	îndeplinirii	prevederilor	 legale	şi	a	celor	din	prezentul	Act	Constitutiv	
referitoare	 la	 ţinerea	 adunării	 generale,	 se	 va	 trece	 la	 dezbaterea	 problemelor	
înscrise	pe	ordinea	de	zi.

	 13.4	 	Procesele-verbale	 ale	 adunărilor	 generale	 ale	 acţionarilor	 vor	 fi	 înregistrate	 într-
un	 registru	 special,	 ţinut	 la	 sediul	 Băncii.	 Aceste	 procese	 verbale	 vor	 menţiona	
îndeplinirea	 formalitătilor	 privind	 convocarea	 şi	 vor	 include	 numele	 Acţionarilor	
participanţi	sau	al	reprezentanţilor	acestora,	numărul	de	acţiuni	reprezentate,	un	
sumar	al	dezbate-rilor,	hotărârea	adoptată	şi,	la	cererea	Acţionarilor,	declaraţiile	
făcute	de	aceştia	 în	 timpul	 şedinţei.	Procesul	 verbal	va	 fi	 semnat	de	preşedintele	
de	şedinţă	şi	de	secretar	şi	va	avea	anexate	documentele	privitoare	la	convocare,	
precum	şi	lista	acţionarilor	participanţi.”

10.	Articolul	14.1	se	va	modifica	[i	va	avea	urm`torul	con]inut:
	 “14.1	 	La	 prima	 convocare,	 Adunarea	 Generală	 Ordinară	 a	 Acţionarilor	 va	 adopta	

hotărâri	cu	majoritatea	voturilor	Acţionarilor	prezen]i.	La	cea	de-a	doua	convocare	
şi	la	următoarele,	Adunarea	Generală	Ordinară	a	Acţionarilor	va	adopta	hotărâri	
cu	majoritatea	 voturilor	 Acţionarilor	 prezenţi	 la	 şedinţă	 sau	 reprezentaţi	 în	mod	
corespunzător.	

	 	 	La	prima	convocare,	Adunarea	Generală	Extraordinară	a	Acţionarilor	va	adopta	
hotărâri	cu	votul	Acţionarilor	reprezentând	cel	puţin	 jumătate	din	capitalul	social	
prezent	 la	 sedin]a	 sau	 reprezentat	 \n	 mod	 corespunz`tor.	 La	 cea	 de-a	 doua	
convocare	 şi	 la	 următoarele,	 Adunarea	 Generala	 Extraordinară	 a	 Acţionarilor	
va	 adopta	 hotărâri	 cu	 votul	 Acţionarilor	 prezenţi	 la	 şedinţă	 sau	 reprezentaţi	 în	
mod	 corespunzător,	 reprezentând	 o	 treime	 din	 capitalul	 social.	 Hot`rârea	 de	
modificare	a	obiectului	principal	de	activitate	al	Bancii,	de	reducere	a	capitalului	
social	(dac`	o	astfel	de	hot`râre	este	de	competen]a	AGA),	de	schimbare	a	formei	
juridice,	hot`rârile	cu	privire	la	fuziune,	divizare	sau	dizolvarea	B`ncii	vor	fi	luate	
cu	majoritatea	a	cel	pu]in	dou`	treimi	din	drepturile	de	vot	de]inute	de	ac]ionarii	
prezen]i	la	[edin]a	sau	reprezenta]i.”

11.	Articolul	14.2	se	va	modifica	[i	va	avea	urm`torul	con]inut:
	 “14.2	 	Hotărârile	 Adunării	 Generale	 a	 Acţionarilor	 se	 vor	 adopta	 prin	 vot	 deschis,	 cu	

excepţia	hotărârilor	referitoare	la	alegerea	membrilor	Consiliului	de	Supraveghere,	
revocarea	acestora	şi	stabilirea	răspunderii	membrilor	Consiliului	de	Supraveghere	
[i	ai	Directoratului.”	

12.		Capitolul	 V	 va	 fi	 denumit	 “ADMINISTRAREA	 B~NCII”	 [i	 va	 avea	 urm`torul	
con]inut:

	 	„Administrarea	 [i	 reprezentarea	 B`ncii	 sunt	 asigurate	 printr-un	 sistem	 de	 administrare	
dualist	de	c`tre:

	 Consiliul	de	Supraveghere	[i	Directoratul
Art.	15	Consiliul	de	supraveghere.	Structur`	[i	competen]e
	 15.1	 	Consiliul	de	supraveghere	(denumit	\n	continuare	“Consiliul	de	Supraveghere”	sau	

“CS”)	va	exercita	un	control	permanent	asupra	conducerii	B`ncii,	astfel	cum	aceasta	
este	realizat`	de	c`tre	Directorat.

	 15.2	 	CS	va	 fi	 format	dintr-un	num`r	de	6	 ([ase)	membri	 (dintre	care	un	membru	va	 fi	
o	persoan`	independent`,	dac`	este	astfel	cerut	de	 lege),	urmând	a	fi	numi]i	de	
AGA	B`ncii	pentru	mandate	de	4	(patru)	ani,	cu	posibilitatea	de	a	fi	reale[i	pentru	
perioade	 suplimentare.	 Membrii	 CS	 pot	 fi	 cet`]eni	 români	 sau	 str`ini,	 \n	 orice	
propor]ie.	CS	va	alege	dintre	membrii	s`i	pre[edintele	Consiliului	de	Supraveghere	
(“Pre[edintele	CS”),	care	va	folosi	\ntotdeauna	aceast`	titulatur`	\n	activitatea	sa.

	 15.3	 	Membrii	 CS	 sunt	 numi]i	 de	 c`tre	 AGA	 B`ncii	 dintre	 candida]ii	 pentru	 pozi]ia	
de	membru	CS	 nominaliza]i	 de	 c`tre	membrii	CS	actuali	 sau	de	 c`tre	 ac]ionari.	
Membrii	CS	pot	fi	revoca]i	oricând	de	AGA	B`ncii	cu	majoritate	de	dou`	treimi	din	
num`rul	voturilor	ac]ionarilor	prezen]i	la	[edin]`.

	 15.4	 	În	caz	de	vacan]`	a	pozi]iei	de	membru	al	Consiliului	de	Supraveghere,	CS	poate	
numi	un	nou	membru	interimar	pân`	la	]inerea	[edintei	AGA	ordinare.	În	cazul	\n	care	
vacan]a	determin`	o	sc`dere	a	num`rului	membrilor	CS	sub	num`rul	minim	legal,		
Directoratul	 va	 trebui	 s`	 convoace	 imediat	 AGA	 pentru	 a	 \nl`tura	 situa]ia	 de	
vacan]`.

	 15.5	 CS	va	avea	urm`toarele	\ndatoriri	[i	competen]e:
	 	 a)	 	Stabilirea	 num`rului	 exact	 de	 membri	 ai	 Directoratului,	 precum	 [i	 a	

competen]elor	acestora;
	 	 b)	 Numirea	[i	revocarea	membrilor	Directoratului;
	 	 c)	 	Verificarea	 conformit`]ii	 cu	 legea,	 cu	 actul	 constitutiv	 [i	 cu	 hotâr`rile	

adun`rii	generale,	a	opera]iunilor	de	conducere	a	B`ncii;
	 	 d)	 	Prezentarea,	cel	pu]in	o	dat`	pe	an,	c`tre	adunarea	general`	a	ac]ionarilor,	

a	unui	raport	cu	privire	la	activitatea	de	supraveghere	desf`[urat`;
	 	 e)	 	Convocarea	adun`rii	generale	a	ac]ionarilor	\n	situa]ii	excep]ionale,	când	

interesul	B`ncii	o	cere.
	 15.6	 	Consiliul	 de	 Supraveghere	 va	 crea	 comitetele	 consultative	 prev`zute	 de	 lege	 [i	

poate	stabili	de	asemenea	orice	alte	comitete	dintre	membrii	s`i,	astfel	cum	acestea	
vor	fi	considerate	necesare	\n	vederea	desfa[ur`rii	activit`]ilor	B`ncii.	

	 15.7	 	Termenii	[i	condi]iile	specifice	care	se	vor	aplica	organiz`rii	[i	func]ion`rii	comitetelor	
men]ionate	mai	 sus	 vor	 fi	 stabilite	 prin	 hot`râri	 adoptate	 \n	 acest	 sens	 de	 c`tre	
Consiliul	 de	 Supraveghere.	 În	 cazul	 în	 care	 vor	 fi	 create,	 astfel	 de	 comitete	 vor	
include	o	persoan`	independent`,	în	cazul	în	care	aceasta	este	o	cerin]`	expres`	a	
legii.

	 15.8	 	CS	 se	 va	 \ntruni	 cel	 pu]in	 o	 dat`	 la	 fiecare	 3	 luni.	 Pre[edintele	 CS	 va	 convoca	
[edin]ele	CS	[i	le	va	prezida	(sau	\n	absen]a	sa,	un	alt	membru	desemnat	de	c`tre	
Pre[edinte	va	conduce	[edin]a).Pre[edintele	de	 [edin]`	va	numi	un	 secretar	care	
va	putea	fi	membru	CS	sau	nu.	{edin]ele	CS	vor	fi	]inute	\n	termen	de	15	zile	de	
la	 convocare.	Membrii	 Directoratului	 pot	 fi	 de	 asemenea	 convoca]i	 \n	 vederea	
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particip`rii	la	[edin]ele	CS,	f`r`	drept	de	vot.	Fiecare	[edin]`	CS	se	va	\ncheia	cu	
redactarea	unui	process-verbal	care	s`	includ`	numele	participan]ilor,	ordinea	de	
zi,	ordinea	deliber`rilor,	hot`rârile	luate,	num`rul	de	voturi	\nregistrate	[i	opiniile	
divergente.	 Membrii	 CS	 pot	 fi	 reprezenta]i	 la	 [edintele	 CS	 numai	 printr-un	 alt	
membru	CS.	Procesul	verbal	va	fi	semnat	de	pre[edintele	CS	[i	de	c`tre	cel	pu]in	un	
alt	membru	CS	participant	la	[edin]`,	\mpreun`	cu	secretarul	de	[edin]`.	

	 15.9	 	Pentru	ca	o	[edin]a	a	Consiliului	de	Supraveghere	s`	fie	considerat`	]inut`	\n	mod	
valabil,	 va	 fi	 necesar`	 prezen]a	 a	 cel	 pu]in	 jum`tate	 din	 num`rul	membrilor	 s`i.	
Hot`rârile	 vor	 fi	 luate	 cu	 majoritatea	 voturilor	 membrilor	 prezen]i,	 cu	 excep]ia	
hot`rârilor	referitoare	la	numirea	[i	revocarea	Pre[edintelui	CS,	care	vor	fi	luate	cu	
majoritatea	absolut`	a	membrilor	s`i.	În	caz	de	paritate	de	voturi,	Pre[edintele	CS	
va	avea	vot	decisiv.

	 15.10		{edin]ele	CS	vor	putea	fi	de	asemenea	]inute	prin	teleconferin]`,	cu	condi]ia	totu[i	
ca	to]i	participan]ii	la	respectiva	teleconferin]`	s`	aib`	posibilitatea	s`	asculte	[i	s`	
vorbeasc`	\n	mod	egal.	Toate	hot`rârile	adoptate	vor	respecta	cerin]ele	de	cvorum	
prev`zute	 de	 actele	 constitutive	 [i	 vor	 fi	 valabile	 [i	 obligatorii	 doar	 cu	 condi]ia	
consemn`rii	acestora	prin	grija	membrilor	CS,	 \n	 forma	unui	proces-verbal,	ce	va	
fi	transmis	\n	termen	de	48	ore	(prin	fax	sau	curier	rapid)	c`tre	to]i	participan]ii	la	
teleconferin]`	\n	scopul	semn`rii	\n	mai	multe	exemplare.	Procesul-verbal	semnat	va	
fi	transmis	pe	fax,	exemplarele	acestui	proces-verbal	purtând	semn`turile	originale	
fiind	transmise	prin	po[ta	la	sediul	B`ncii	de	c`tre	fiecare	membru	CS	\n	termen	de	
48	ore	de	la	data	primirii	procesului-verbal	respectiv.	Toate	procesele-verbale	astfel	
semnate	vor	fi	]inute	\mpreun`	cu	toate	celelalte	procese-verbale	ale	Consiliului	de	
Supraveghere.

	 15.11		În	plus,	Consiliul	de	Supraveghere	va	 fi	autorizat	 s`	adopte	hot`râri	 \n	 scris	 sau	
prin	orice	mijloace	de	comunicare	electronic`	ce	respect`	condi]iile	prev`zute	mai	
sus	(cu	excep]ia	hot`rârilor	referitoare	la	situa]iile	financiare	anuale	sau	la	capitalul	
autorizat,	 dup`	 caz).	Astfel	 de	 hot`râri	 vor	 fi	 imediat	 \nregistrate	 \n	 registrul	 de	
hot`râri	ale	Consiliului	de	Supraveghere	]inut	de	Banc`.	

	 15.12	Consiliul	de	Supraveghere	va	fi	format	din	persoanele	specificate	\n	Anexa	2.
	 Art.	16		Directoratul.	Structur`	[i	competen]e
	 16.1	 	Directoratul	(denumit	\n	continuare	“Directorat”)	ia	toate	m`surile	necesare	[i	cerute	

\n	vederea	aducerii	la	\ndeplinire	a	obiectului	de	activitate,	cu	excep]ia	chestinilor	
care,	conform	 legii,	 sunt	de	competen]a	AGA	sau	a	Consiliului	de	Supraveghere	
(astfel	cum	acesta	este	definit	\n	prezentul).	Directoratul	are	deplina	competen]`	cu	
privire	la	conducerea	B`ncii.

	 16.2	 	Directoratul	 va	 fi	 format	dintr-un	 num`r	de	minimum	3	 (trei)	membri	 [i	maximum	
7	([apte)	 membri,	 persoane	 fizice,	 de	 na]ionalitate	 român`	 sau	 str`in`	 \n	
orice	 propor]ie.	 Num`rul	 membrilor	 Directoratului	 va	 fi	 stabilit	 de	 Consiliul	 de	
Supraveghere.	 Directoratul	 va	 avea	 un	 Pre[edinte	 desemnat	 de	 c`tre	 Consiliul	
de	Supraveghere	[i	de	asemenea	vor	putea	 fi	desemna]i	unul	sau	mai	mul]i	Prim	
Vicepre[edin]i	 [i	 unul	 sau	mai	mul]i	 Vice-Pre[edin]i,	 prin	 hot`rârea	Consiliului	 de	
Supraveghere.	În	cazul	\n	care	este	desemnat	un	singur	Prim	Vicepre[edinte,	acesta	
va	prelua	responsabilit`]ile	zilnice	ale	Pre[edintelui,	 \n	cazul	 \n	care	Pre[edintele	
este	absent.	În	cazul	\n	care	sunt	desemna]i	mai	mul]i	Prim	Vicepre[edin]i,	precum	[i		
\n	 cazul	 \n	 care	 nu	 este	 desemnat	 nici	 un	 Prim	 Vicepre[edinte,	 responsabilit`]ile	
zilnice	ale	Pre[edintelui	vor	fi	preluate	\n	cazul	\n	care	Pre[edintele	este	absent,	de	
c`tre	Prim	Vicepre[edintele/Vicepre[edintele	desemnat	de	c`tre	Pre[edinte.	Membrii	
Directoratului	 vor	 utiliza	 titlurile	 atribuite	 \n	 cadrul	Directoratului	 \n	 desf`[urarea	
activit`]ii	(e.g.,	Pre[edintele	Directoratului	va	fi	Pre[edintele	B`ncii).	

	 16.3	 	Membrii	Directoratului	vor	fi	numi]i	[i	revoca]i	de	c`tre	Consiliul	de	Supraveghere	
pentru	mandate	de	4	(patru)	ani,	cu	posibilitatea	de	a	 fi	 reale[i	pentru	mandate	
suplimentare.	

	 16.4	 	Conducerea	 operativ`	 a	 B`ncii	 va	 fi	 realizat`	 de	 Directorat,	 care	 va	 avea	
competen]a	de	a	\nfiin]a	diversele	comitete	sub	autoritatea	sa.	

	 16.5	 	|n	rela]iile	cu	ter]ii,	Banca	va	fi	reprezentat`	de	oricare	doi	membri	ai	Directoratului,	
ac]ionând	 \mpreun`.	 Membrii	 Directoratului	 pot	 delega	 directorilor	 executivi,	
func]ionarilor	superiori	[i	angaja]ilor	B`ncii	dreptul	de	a	angaja	[i	de	a	reprezenta	
Banca,	\n	limitele	stabilite	de	Directorat,	dac`	este	cazul.

	 16.6	 	Membrii	 Directoratului	 se	 pot	 \ntâlni	 \n	 orice	 moment	 pentru	 probleme	 legate	
de	 conducerea	 de	 zi	 cu	 zi	 a	 B`ncii.	 {edin]ele	 Directoratului	 vor	 fi	 convocate	
de	 Pre[edintele	 acestuia	 \ntr-un	 termen	 rezonabil,	 anterior	 datei	 [edin]ei,	 prin	
notificarea	tuturor	membrilor	Directoratului	cu	privire	la	data,	locul,	ordinea	de	zi	[i	
documentele	necesare	pentru	[edin]a	respectiv`.

	 16.7	 	Pentru	ca	[edin]ele	Directoratului	s`	aib`	loc	\n	mod	valabil	este	necesar`	prezen]a	
a	cel	pu]in	jum`tate	din	num`rul	membrilor	acestuia.	Hot`rârile	Directoratului	vor	fi	
luate	cu	majoritatea	voturilor	membrilor	prezen]i.	|n	caz	de	paritate,	Pre[edintele	va	
avea	vot	decisiv.	

	 16.8	 	Directoratul	va	avea	urm`toarele	atribu]ii	[i	competen]e,	precum	[i	orice	alte	atribu]ii	
[i	competen]e	acordate	prin	lege	sau	prin	prezentul	Act	Constitutiv:

	 	 a)	 	S`	 aprobe	 modificarea	 obiectului	 de	 activitate	 al	 B`ncii	 (aceast`	
competen]`	 este	 delegat`	 prin	 prezentul	 Act	Constitutiv	 \n	 conformitate	
cu	prevederile	Art.	114	din	Legea	31),	cu	excep]ia	modific`rii	domeniului	
principal	de	activitate	[i	a	obiectului	principal	de	activitate,	care	sunt	de	
competen]a	exclusiv`	a	AGA;

	 	 b)	 	S`	aprobe	schimbarea	sediului	B`ncii	(aceasta	competen]`	este	delegat`	
prin	prezentul	Act	Constitutiv	\n	conformitate	cu	prevederile	Art.	114	din	
Legea	31);	

	 	 c)	 	S`	aprobe	\nfiin]area	sau	desfiin]area	de	sedii	secundare	(unit`]i	teritoriale),	
ale	b`ncii	f`r`	personalitate	juridic`;

	 	 d)	 	S`	aprobe	majorarea	de	capital,	cu	excep]ia	cazului	 \n	care	majorarea	
respectiv`	este	facut`	prin	majorarea	valorii	nominale	a	ac]iunilor	(dac`	
aceasta	nu	are	 loc	prin	 \ncorporarea	 rezervelor,	beneficiilor	 [i	primelor	
de	emisiune),	când	hot`rârea	de	aprobare	a	major`rii	capitalului	social	
trebuie	luat`	de	AGA	Extraordinar`,	cu	unanimitate	de	voturi;	

	 	 e)	 	S`	 adopte/ia	 masuri	 pentru	 adoptarea	 tuturor	 hot`rârilor	 legate	 de	
implementarea	prevederilor	planului	de	activitate	[i	ale	bugetului	B`ncii;

	 	 f)	 	S`	ia	m`suri	pentru	stabilirea	normelor	[i	reglement`rilor	interne	ale	cadrului	
general	de	munc`,	precum	[i	prerogativele	[efilor	de	departamente	[i	ale	
conducerii	unit`]ilor	teritoriale;	

	 	 g)	 S`	aprobe	contractul	colectiv	de	munc`;
	 	 h)	 	S`	aprobe	organigrama	B`ncii,	 num`rul	de	angaja]i	 [i	 nivelul	 salariilor	

personalului	B`ncii;
	 	 i)	 	S`	elaboreze	[i	s`	supun`	aprob`rii	CS,	cel	pu]in	la	fiecare	3	(trei)	 luni,	

un	raport	scris	privind	conducerea	B`ncii,	activitatea	acesteia	[i	evolu]ia	
poten]ial`,	precum	[i	 informa]ii	cu	privire	 la	orice	alte	probleme	care	ar	
putea	avea	influen]a	semnificativ`	asupra	B`ncii;

	 	 j)	 	S`	 pun`	 la	 dispozi]ia	 Consiliului	 de	 Supraveghere	 situa]iile	 financiare	
anuale	 [i	 raportul	 de	 activitate	 de	 \ndat`	 ce	 acestea	 au	 fost	 elaborate,	
\mpreun`	cu	propriile	propuneri	pentru	distribu]ia	profitului,	\nainte	de	a	
supune	propunerea	respectiva	aprob`rii	AGA.	

	 16.9	 	Hot`rârile	 Directoratului,	 \n	 conformitate	 cu	 prevederile	 Articolelor	 4.1,	 10.1	 [i	
16.8	literele	(a),	(b),	(c)	[i	(d)	de	mai	sus	sunt	supuse,	\n	ceea	ce	prive[te	publicarea,	
\nregistrarea	 [i	 raportarea,	 tuturor	 formalit`]ilor	 prev`zute	 de	 lege	 aplicabile	
hot`rârilor	AGA	cu	privire	la	problemele	respective,	inclusiv	publicarea	\n	Monitorul	
Oficial	[i	\ntr-un	ziar	de	larg`	r`spândire	din	Bucure[ti.

	 16.10		{edin]ele	Directoratului	vor	fi	prezidate	de	Pre[edinte	sau,	\n	absen]a	acestuia	de	
c`tre	oricare	membru	al	Directoratului	desemnat	de	c`tre	Pre[edinte.	Pre[edintele	
[edin]ei	 va	 desemna	 un	 secretar,	 care	 pote	 fi	 membru	 al	 Directoratului	 sau	 nu.	
Secretarul	desemnat	de	pre[edintele	[edin]ei	va	redacta	procesul-verbal	al	[edin]ei.	
Procesele-verbale	 vor	 con]ine	 numele	 participan]ilor,	 ordinea	 de	 zi,	 ordinea	
deliber`rilor,	hot`rârile	 luate,	num`rul	de	voturi	 \nregistrate	[i	opiniile	divergente.	
Procesele-verbale	vor	fi	semnate	de	to]i	membrii	prezen]i	[i	de	secretarul	[edin]ei.	

	 16.11	Prevederile	Articolelor	15.10	[i	15.11	se	vor	aplica	[i	[edin]elor	Directoratului.
	 16.12	Directoratul	va	fi	format	din	persoanele	specificate	\n	Anexa	3.”
13.	Capitolul	VI	va	fi	denumit	“AUDITORUL	FINANCIAR”
14.		Articolul	18	“(Numirea)”	se	va	renumerota	devenind	Articolul	17,	se	va	modifica	[i	

va	avea	urm`torul	con]inut:
	 “17.1	 	Auditorul	 financiar	 va	 fi	 o	 persoană	 juridică	 autorizată	 de	 Camera	 Auditorilor	

Financiari	 din	 România	 să	desfăşoare	activitate	de	auditor	 financiar	 în	 condiţiile	
legii	şi	este	desemnat	de	către	Adunarea	Generală	Ordinară	a	Acţionarilor.

	 17.2	 	Directoratul	 este	 împuternicit	 să	 încheie	 şi	 să	 stabilească	 cu	 auditorul	 financiar	
termenii	şi	condiţiile	Contractului	de	Asigurare	de	Servicii	de	Audit	Financiar.”

15.		Articolul	19	“(Atribu]ii)”	se	va	renumerota	devenind	Articolul	18,	se	va	modifica	[i	
va	avea	urm`torul	con]inut:

	 “18.1.		Auditorul	financiar	va	avea	competen]ele	[i	responsabilit`]ile	prev`zute	\n	general	
de	 legislatia	 aplicabil`	 activit`]ii	 de	 audit,	 precum	 [i	 atribu]iile	 [i	 competen]ele	
prev`zute	expres	de	legisla]ia	aplicabil`	institu]iilor	de	credit.

	 18.2	 	Datele	 de	 identificare	 ale	 auditorului	 financiar	 al	 Raiffeisen	 BANK	 S.A.	 sunt	
urm`toarele:

	 	 n	 denumirea:	[•]
	 	 n	 sediul:	[•]
	 	 n	 	reprezentant:	[•],	\n	calitate	de	administrator,	cet`]ean	[•],	cu	domiciliul	

\n	[•],	n`scut	la	data	de	[•],	identificat	cu	pa[aport:	seria:	[•]	num`r:	[•],	
eliberat	la	data	de	[•]	de	[•].”

16.		Articolul	21	“(Anul	fiscal)”	se	va	renumerota	devenind	Articolul	19
17.		Articolul	 22	 va	 fi	 denumit	 “Registrele	 contabile	 şi	 situatiile	 financiare“,	 se	 va	

renumerota	devenind	Articolul	20,	se	va	modifica	[i	va	avea	urm`torul	con]inut:
	 20.1	 	Registrele	Băncii	vor	fi	ţinute	în	limba	română,	în	conformitate	cu	legislaţia	română	

şi	cu	regulamentele	aplicabile	societătilor	bancare.
	 20.2	 	Un	exemplar	al	situatiilor	financiare	ale	Băncii	împreună	cu	contul	de	profit	şi	pierderi,	

raportul	membrilor	Directoratului,	raportul	auditorului	financiar	şi	procesul-verbal	al	
Adunării	Generale	Ordinare	a	Acţionarilor	vor	fi	depuse	la	Registrul	Comerţului,	cu	
publicarea	în	Monitorul	Oficial	a	unui	anunţ	despre	respectiva	depunere,	potrivit	
legii.

	 20.3	 	Situa]iile	financiare	ale	B`ncii	\ntocmite	pe	baz`	individual`	[i,	dup`	caz,	pe	baza	
consolidat`,	trebuie	s`	fie	auditate,	potrivit	legii,	de	auditori	financiari	aproba]i	de	
Banca	National`	a	României.

18.	Articolul	23	se	va	renumerota	[i	va	deveni	Articolul	21
19.		Articolul	24	se	va	renumerota	devenind	Articolul	22	[i	punctul	(3)	se	va	modifica	[i	

va	avea	urm`torul	con]inut	:	
	 “(3)	 	Registrul	 [edin]elor	 Directoratului	 [i	 ale	 Consiliului	 de	 Supraveghere,	 precum	 [i	

cele	 ale	 comitetelor	 prev`zute	 de	 lege	 sau	 de	 reglement`rile	 B`ncii	 Na]ionale	
a	României	 [i,	 dup`	 caz,	ale	 comitetelor	 constituite	pe	baza	hot`rârii	 organelor	
statutare	ale	B`ncii;”

20.	Articolul	25	se	va	renumerota	devenind	Articolul	23
21.	Articolul	26	se	va	renumerota	devenind	Articolul	24
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